LEER GENTS MET PIERKES-STRIP

Freek Neirynck signeert het boekje op de Stripbeurs in Flanders Expo. - Didier Verbaere
Perfesser Gensch Freek Neirynck heeft een stripalbum klaar waarin hij Pierke Pierlala typisch
Gentse uitdrukkingen laat gebruiken. In 'Pierke Zegget Zuu' lieten zeventien Vlaamse en
Nederlandse striptekenaars zich inspireren door de Gentse figuur.
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Twee geïllustreerde uitdrukkingen. - Didier Verbaere
Pierke zegget zuu werd afgelopen zaterdag voorgesteld op de Stripbeurs in Flanders expo. Het
is ontsproten uit De Pierkes, het eerste stripboek dat uitgever Dirk De Maeyer vorig jaar
lanceerde. Daarin maakten tal van striptekenaars een verhaaltje rond Pierke. "Bij die lancering
ontstond bij Freek Neirynck het idee om dit te combineren met zijn Gents Zegswijzen Boek
uit 2012. Al snel vonden we 17 tekenaars bereid om één van de spreuken in beeld te brengen.

En momenteel zijn we al aan het denken aan een opvolger voor De Pierkes ook. Dat wordt
voorgesteld op de 70ste editie van de Jaarbeurs volgend jaar", zegt Dirk De Maeyer.
"Ik selecteerde niet mijn favoriete zegswijzen, maar liet mijn gevoel spreken en koos ze op
hun plasticiteit. Ze moesten met andere woorden visueel uitvoerbaar zijn", zegt Freek
Neirynck, Perfesser Gensch van de Stroopenstat'. "Bovendien zijn het allemaal spreuken die
vandaag nog vaak gebruikt worden in het Gentse." En dus gingen tekenaars Peter Brutin, Ivan
Bulté, Matthias Cruyssaert, Erwin De Bie, dirk, Walterell, Bart Proost, Marcel Rouffa, Pascal
Schokaert, Dirk Stallaert, Paul Too- renvliet, Karin van de Kuilen, Yan Gevuld, Daniel van
den Broek, Wouter Van Ghysegem, Mi- chaël Vincent en Rik Willemen aan de slag met één
van de 42 aangeboden zegswijzen. In het boekje maak je visueel kennis met oude
volkswijsheden zoals 'Ge zijt te luulek om an de puurte van d elle te wachten' om een vrouw
aan te duiden die niet bepaald aantrekkelijk is. Of zie je hoe de stripheld helemaal ontredderd
duidelijk maakt: 'Pierke woas van t Lamgoots gesleege'.
"Ik ben echt in de wolken met het resultaat. En bovendien ben ik blij dat het maar 5 euro kost.
Maar aangezien het slechts op duizend exemplaren werd gedrukt, zal het snel een collectors'
item worden", besluit Freek. Pierke zegget zuu bevat ook een (beknopte) biografie van de
auteurs met klemtoon op hun stripverhaalverleden, -heden en -toekomst. Marc Sleen gaf ook
toestemming om een tekening van Freek Neirynck, waarop de vader van Nero figureert als
terrorist, op te nemen in het werk.
Het album kost 4,95 euro en is te koop in Stripwinkel Pierke, Frans Van Ryhovelaan 312 in
Gent, of te bestellen aan 6,50 euro via www.stripwinkel-pierke.weebly.com.
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